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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest document estableix el Projecte Lingüístic de l'Institut Escola Lluís Millet. El PL, s’ha 

d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a nivells 

diferents, hi ha en un centre educatiu. El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i ha de 

tenir present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre. 

Ha de definir-se en aquests grans temes: 

- el paper de la llengua vehicular. 

- el tractament de les llengües curriculars. 

- els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

Els principis expressats en el PL s’han de desenvolupar en la resta de documents de gestió del centre 

i s’ha de concretar en el pla anual. 

Atès que per a la nostra societat parlar la llengua és una senyal de pertinença, cal reflexionar 

seriosament sobre les pràctiques lingüístiques dels nous membres. 

La llengua és un vehicle de comunicació i de relació entre les persones, però també és un 

instrument bàsic d’accés als sabers culturals. Permet accedir a diferents maneres d’entendre la 

realitat, als sabers generats per diferents grups culturals i lingüístics, i desenvolupar la sensibilitat 

literària i artística. Però sobretot, la llengua és un dels principals vehicles de socialització i 

d’interacció entre les persones, és un element de  mediació  fonamental  entre  els  éssers  

humans, un mitjà de comunicació que es troba al servei del nostre creixement com a persones. 

Al final de l’educació primària l’alumnat ha d’haver desenvolupat les competències comunicatives i 

lingüístiques que facin possible que, tant personal com socialment, sigui capaç d’actuar i reeixir en  

el seu entorn. Tal com diuen Mònica Barrieras i altres en "Diversitat lingüística a l'aula", editorial 

Eumo 2009, les persones, com a subjectes múltiples, són capaços d'aprendre les llengües que volen 

sense que cap aprenentatge hagi de comportar una renúncia. Aquesta manera d'entendre les 

persones plurilingües té a veure amb el fet que la comprensió de la capacitat humana per al 

llenguatge és enorme, però que això no significa haver de saber fer de tot amb totes les llengües, 

sinó saber fer ús de diferents competències i tenir la capacitat d'anar-les ampliant al llarg de la vida. 

El currículum escolar adopta una estructura per competències que destaca la necessitat de que 

totes i cadascuna de les àrees curriculars contribueixin al desenvolupament de les competències 

bàsiques que l’alumnat ha de dominar en finalitzar l’escolarització. Així, per exemple, totes les 

àrees curriculars són responsables del desenvolupament de la competència comunicativa 

lingüística i audiovisual, independentment de què en l’àmbit de llengües es treballi de manera 

singular també aquesta competència. 

Per al Departament d’Educació, la competència plurilingüe i intercultural, que s’ha de tenir present 

en tots els cursos de les etapes educatives, vol dir fomentar en l’alumnat: 
 

● el domini de les dues llengües oficials (català /castellà). 

● el domini d’una o dues llengües estrangeres. 
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● la transferència d’aprenentatges d’una llengua a les altres, especialment entre les llengües 

romàniques. 

● el respecte per la diversitat lingüística. 

● el desig d’aprendre de totes les llengües i cultures. 

● les actituds i valors positius davant de totes les llengües i les persones que les parlen. 
 

Una de les eines més potents per arribar a assolir aquests objectius plurilingües i interculturals és el 

projecte educatiu plurilingüe del centre. 

Aquest projecte ha d'adaptar-se als principis generals, a la normativa i a la realitat sociolingüística  

de l’entorn, alhora que ha de garantir la continuïtat i la coherència de l’ensenyament de les llengües 

estrangeres. El projecte lingüístic ha de preveure el treball conjunt en llengua catalana i en llengua 

castellana dels continguts, objectius, aspectes metodològics i criteris d’avaluació, tot evitant 

repeticions en ambdues llengües. 

El present document adopta aquest enfocament comunicatiu de la llengua que parteix dels 

principis psicopedagògics que les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a través de la  

interacció significativa amb altres parlants.  En  conseqüència,  l’àmbit  escolar  ha  de  

proporcionar contextos reals d’us de les diferents llengües que l’alumnat haurà de dominar en 

finalitzar l’escolarització obligatòria. 
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2. MARC LEGAL. 
 

El marc legal que emmarca el present Projecte Lingüístic consta en el DOGC num 4915 del 

29.06.2007, especialment en l’article 4, que estableix que el català és la llengua vehicular 

d’aprenentatge en les escoles de Catalunya i exposa les actuacions pel que fa a la resta de llengües 

en convivència. 

Així doncs el català és  la  llengua  vehicular  i d’aprenentatge del centre i s’utilitzarà en qualsevol 

de les activitats organitzades per aquest. En conseqüència, aquest serà el vehicle d’ensenyament - 

aprenentatge i  de  relació  regular  en  tots  els  àmbits  interns  i  externs  del  centre,  i  en  

especial en les activitats amb l’alumnat. Tot i que estarà en convivència amb la llengua castellana 

(llengua maternal de la majoria dels infants del centre) i la llengua anglesa, com a llengua 

estrangera. 

A l’escola, però, hi ha moltes més llengües en contacte segons l’origen o procedència de l’alumnat 

que cal tenir en compte i reconèixer-les com a llengües maternes d’aquest alumnat nouvingut. 

Destaquem, també, que ha d’existir una convivència harmònica de totes les llengües en contacte i, 

alhora, una sensibilitat especial vers totes les situacions lingüístiques, ja que esdevenen, en 

nombroses ocasions, protagonistes de les situacions d’aprenentatge. 

 

Altres documents en els quals s’emmarca aquest document: 
 

❏ Marc Europeu comú de referencia per a les llengües. 

❏ Llei Catalana d’Educació (LEC). Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: títol II, del regim 

lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, articles del 9 al 18 (DOGC num. 5422, de 16.7.2009). 

❏ Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius: article 5.1.e (DOGC num. 

5686, de 5.8.2010). 

❏ Decret 181/2008, de 9 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments del segon cicle d’Educació 

Infantil. 

❏ Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Primària. 

 
El Marc Europeu Comú de Referència europeu per a les llengües reconeix el paper del coneixement 

de llengües en el desenvolupament personal i professional, i estableix orientacions concretes per a 

desenvolupar polítiques de proximitat i metodologies comunicatives vers l’aprenentatge eficient, 

plurilingüe i intercultural de les llengües. 
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3. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC: ENTORN, INFANTS I MESTRES. 

 

El centre està situat al barri de les Oliveres de Santa Coloma de Gramenet. Aquest va ser creat cap 

els anys 60 amb una majoria de població andalusa. Actualment hi segueix residint aquesta primera 

generació, els seus descendents i la nova immigració de la qual la majoria prové del Marroc i com a 

grups minoritaris de Sud-Amèrica i alguns alumnes asiàtics. Aquesta nova realitat social conviu amb 

normalitat tot i que cada sector manté la seva llengua d’ús. 

La situació geogràfica del barri, molt aïllat geogràficament de la resta de la ciutat, no afavoreix la 

plena integració lingüística de tota la seva població. D’altra banda, hi han poques associacions 

culturals, de lleure... on es pugui dur a terme el procés de cohesió i intercanvi cultural. 

El nivell econòmic de la zona és baix, mig-baix. Tot i que els darrers cursos, amb la recuperació 

econòmica, sembla haver una millora en aquest aspecte. 

El centre té una antiguitat de 46 anys i compta actualment amb 3 grups d’Educació Infantil i 6 de 

Primària, amb una ràtio d’una mitja d’uns 25 alumnes per aula. 

Actualment, la plantilla està formada per 16 mestres,  4  dels  quals  es  dediquen  a Educació  

Infantil i la resta comprèn les 9 tutories de primària i les especialitats de Música, Ed. Física, Anglès i 

Educació Especial. És un claustre estable en un 83%, la resta el composen funcionaris en comissió de 

serveis i interins. Tot el professorat té la capacitació i el coneixement de la llengua catalana i 

castellana, són bilingües. També hi ha tres  mestres amb bona competència en llengua anglesa com 

a llengua estrangera i per tant són les encarregades d’utilitzar aquesta com a vehicular en diferents 

moments del dia. 

La majoria de l’alumnat procedeix del mateix barri, i tot i haver nascut aquí, la llengua familiar és en 

un 60% la castellana, un 20% la llengua catalana i a part d’un 20% de l’alumnat que és d’origen 

estranger majoritàriament del Magreb i Sud-Amèrica. 

 

Una bona part del nostre alumnat desconeix la llengua catalana en entrar a l’escola; el centre aplica 

metodologies d’immersió lingüística. 

La competència lingüística en llengua catalana a primària és mig baixa. L’alumnat coneix la llengua, 

però costa molt que la faci servir en l’àmbit escolar i és totalment absent fora d’aquest. 

Malgrat que el centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català entre tota la 

comunitat educativa, la realitat pel que fa a les persones que intervenen en la resta d’activitats del 

centre, personal subaltern, AMPA, i personal de neteja, és que l’ús del català és pràcticament 

inexistent. 

Segons el Departament d'Ensenyament en el projecte educatiu els centres han de preveure 

l’acollida personalitzada de l’alumnat nouvingut i s’han de fixar criteris perquè aquest pugui 

continuar o iniciar, si s’escau, el procés d’aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua 

castellana. Això queda reflectit al nostre centre al Projecte de convivència (Annex I, Pla d’acollida 

d’alumnes). 
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La nostra escola vetlla per a la integració de totes les famílies en l'àmbit escolar a través de: 

- Fomentant l’entrada relaxada (les famílies poden accedir i conviure a l’escola durant una 

franja horària determinada). 

- La celebració de portes obertes un cop al trimestre als ambients d’aprenentatge. 

- Organitzant trobades pedagògiques entre l’equip de mestres i les famílies. 

- Convivint junts a les festes escolars i convidant a les famílies a participar en els tallers. 

Tornem a ressaltar la necessitat de dissenyar situacions d'aprenentatge globals en què l'ús motivat i 

reflexiu de les estratègies lingüístiques i comunicatives porti a la solució dels problemes que s'hi 

plantegen. Atesa la realitat social, lingüística i cultural de la nostra societat, cal un ensenyament 

integrat de les llengües, que coordini els continguts que s'aprenen i les metodologies en les 

diferents situacions d'aula, a fi que els infants avancin cap a l'assoliment d'una competència 

plurilingüe i intercultural.  

Es tracta d'ensenyar les llengües amb un enfocament comunicatiu, que es centra en la construcció 

social dels significats. La qual cosa vol dir que, per donar sentit a tots els aprenentatges del 

currículum, cal organitzar el centre educatiu com un espai comunicatiu on els elements facilitin 

l'intercanvi dins l'escola i l'obertura del centre al seu entorn. 
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4. ÀMBIT LINGÜÍSTIC: LA LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 
 

Treballem la llengua catalana i castellana a partir de les 5 dimensions amb l’objectiu d’assolir les 

competències corresponents. 

Dimensió Comunicació oral. 

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars. 

2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. 

 
 

Dimensió comprensió lectora. 
 

- Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars en diferents formats i suports. 

- Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut 

d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura. 

- Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el 

component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals. 

- Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi. 

Dimensió expressió escrita. 
 

- Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari. 

- Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a 
les intencions i al destinatari. 

- Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la 

situació comunicativa. 

Dimensió literària. 
 

- Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura 

catalana, castellana i universal. 

- Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. 

Dimensió plurilingüe i multicultural. 
 

-      Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana i mostrar interès 
per l’ús de la llengua catalana. 

-      Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i 
del món. 
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Entenem ser competent en l’àmbit lingüístic quan els nostres infants son capaços d’utilitzar el 

llenguatge com a instrument per interpretar i comprendre la realitat a través de textos orals i 

escrits, per comunicar-se de forma oral i escrita i per organitzar i autoregular el pensament, les 

emocions i la conducta. Aquestes competències els permetrà expressar pensaments, emocions, 

vivències i opinions; emetre judicis crítics i ètics, generar idees i estructurar el coneixement. 

El desenvolupament d’aquestes competències no ha de ser un afer exclusiu de l’àrea de llengua, 

sinó que ha d’estar present en tots els moments de l’escola. 

S’intenten desenvolupar actituds positives vers la pròpia llengua i la dels altres, despertant 

sensibilitat i curiositat per conèixer-ne d’altres, així com una primera aproximació, a l’ús oral d’una 

llengua estrangera. 
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5. CAPACITATS DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA A LA COMUNITAT DE PETITS. 
 

La majoria dels infants entren en contacte amb la llengua catalana en el moment que arriben a 

l’escola ja que és el castellà, principalment, i altres llengües més minoritàries les que conviuen amb 

ells fins aquest moment. 

Si tenim present l’ensenyament de les diferents llengües cal pensar en desenvolupar una sèrie 

d’estratègies que estiguin relacionades amb la llengua oral i amb la llengua escrita i que siguin útils 

en aquesta etapa infantil. 

Per tant, a la Comunitat de petits posem un especial èmfasi en l’acompanyament adreçat al 

desenvolupament de la llengua oral, i més tard poder anar introduint la llengua escrita a mida que 

els infants vagin madurant, creixent i siguin capaços de començar a utilitzar estratègies necessàries 

per a desenvolupar-la. 

És per això que a l’estructura diària de la Comunitat de petits hi ha molts moments on posem a 

l’abast dels infants diferents propostes adreçades a l’adquisició d’estructures lingüístiques que els 

permetin anar adquirint vocabulari i desenvolupar l’expressió al llarg de l’etapa perquè puguin, en 

definitiva, poder socialitzar-se i relacionar-se. 

- Els ambients d’aprenentatge i els espais de lliure circulació 

Els ambients d’aprenentatge i els espais de lliure circulació estan estructuralment organitzats 

per afavorir l’ús del llenguatge oral com a font de comunicació entre els iguals i amb els adults 

però també perquè hi hagi un primer contacte amb la llengua escrita a través de diferents 

materials i propostes. 

Als ambients d’aprenentatge fem ús d’una llibreta on els infants poden plasmar a través de la 

representació gràfica i, en ocasions, de paraules senzilles i frases curtes allò que han sentit, les 

seves curiositats o descobertes. A l’espai del llenguatge, els infants participen lliurement de les 

propostes i provocacions que els animen a conviure, en certs moments, amb la llengua escrita. 

Espais de lliure circulació: 

Psicomotricitat fina / Joc simbòlic: Aula de referència de P3 

Sensorial / aula de suport. 

Món matemàtic: Aula de referència P-4. 

Lecto escriptura/ llenguatge: Aula de referència de P-5. 

El cos: Aula de psicomotricitat. 

Espai exterior: pati. 

 Ambients d’aprenentatge: 

Som músics. 

Som arquitectes. 

Som artistes. 

Ens expressem 

Ciutat Millet (interacció i expressió oral lliure entre els infants). 

Som científics. 
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- L’entrada relaxada. 

A la nostra escola l’entrada relaxada ens permet acollir d’una manera individualitzada els 

infants que van arribant a l’aula. Aquesta rebuda, facilita l’atenció i la comunicació amb les 

famílies i amb l’infant dins d’un entorn de confiança i de respecte. 

És en aquest moment on s’estableix un vincle més íntim amb les famílies i on la comunicació 

del/la mestre/a serà en tot moment en català però respectant la llengua que utilitzi el 

progenitor/a que, en la majoria dels casos és el castellà. L’infant té oportunitat de compartir 

amb la persona que l’acompanya situacions de joc, l’explicació d’algun conte , d’una experiència 

o sensació viscuda. 

Quan acaba l’entrada relaxada s’inicia la rotllana i comencen les rutines a l’espai reservat per 

aquestes activitats: parlar de les “noticies” del dia (aniversaris, algun fet que l’infant vol 

compartir,..), cantar cançons, jocs de mans o dits amb una cantarella, activitats de 

reconeixement dels noms dels infants a nivell oral i escrit, aprendre dites,.. són algunes de les 

propostes. 

- El teixit d’aula. 

El teixit d’aula és un bon moment per fer un treball més sistemàtic en relació a la llengua oral i 

escrita. A la Comunitat de petits es donen dos situacions adequades per treballar aquests 

processos: 

• Desdoblament de llengua: Les propostes estan adreçades al grau de maduració de 

l’infant, envoltades d’un component lúdic i actiu, en moltes ocasions i que 

desperten la motivació i ganes de fer. Es realitzen activitats de treball de 

consciència fonològica a partir de jocs d’escoltar sons, jocs de paraules, picar síl·labes, 

treball del nom, treball d’estructures lingüístiques senzilles,... 

• Petites històries: Sorgeixen de les necessitats, dels interessos i de les curiositats 

del infants i el punt de partida pot ser una simple pregunta o un fet. Des del 

moment que s’inicia la història es pot començar també un treball de vocabulari, 

de buscar informació a l’escola i a casa, de escriure paraules,... sempre d’acord al 

grau de maduració de l’ infant. 
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6, COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA A LA PRIMÀRIA. 

Un cop comença aquesta etapa s’inicia el procés lectoescriptor, l’adquisició i consolidació de la 

lectura i l’escriptura. Es continua un aprenentatge globalitzat de les llengües en les diferents 

metodologies que s’utilitzen a la primària. 

6.1 Espais comunicatius.  

Es treballen els elements propis de la llengua catalana i castellana. Les propostes es presenten 

de manera manipulativa i motivadora per l’alumnat, aquestes es basen principalment en 

l’expressió i comprensió tant oral i escrita. Es presenten dues propostes setmanals de català i 

una de castellà. En aquestes propostes cada infant evoluciona al seu ritme ja que aquestes són 

individualitzades. 

6.1.1 Comunitat de mitjans.  

En aquesta comunitat s’inicia el procés d’adquisició de la lectura i l’escriptura. Es dedica força 

temps a desenvolupar la parla i a trobar l’equilibri entre el que es vol expressar i altres 

aspectes com el vocabulari, l’entonació, l’estructura de la frase i la comprensió d’aquesta. Les 

propostes estan encaminades a crear situacions on es produeixi una clara interacció entre 

infants i a organitzar diferents tipus de jocs on la parla tingui un paper molt important. 

6.1.2  Comunitat de grans.  

Al final d’aquesta comunitat els infants han d’haver adquirit, consolidat i interioritzat el 

procés lectoescriptor. Es proposen activitats més elaborades i complexes de llengua. Aquestes 

tenen l’objectiu d’assegurar la comprensió del missatge tant escrit com oral adient el registre 

de la llengua que s’empri. A nivell d’expressió oral i escrita es plantegen situacions amb 

l’objectiu de produir missatges orals i escrits diversos (diàlegs, descripcions, cartes/mails, 

receptes.....). 

 Es demana expressar amb ordre, claredat i coherència contes o relats curts estructurats a 

partir del plantejament, nus i desenllaç. També es treballa la llengua a partir  de jocs en petit o 

gran grup i  comprendre i resumir la idea principal d’un missatge qualsevol: notícies, notes, 

circulars, cartes ... 

6.2   Els 30 minuts lectors.  

En aquest moment es treballa de manera directa la dimensió literària. Es dediquen a activitats 

de lectura, dos dies en català i dos en castellà, aquestes activitats son: 

- Lectura individual. Cada infant llegeix el seu llibre per ell mateix. 

- Lectura col·lectiva en veu alta. Lectura del mateix llibre per tota la classe 

- Lectura modulada, escoltar lectures en veu alta de poesies, contes o altres narracions, per 

part del mestre 

- Lectura a partir de recursos multimèdia. 

- Tipologies textuals (comunitat de grans). 

- Apadrinaments, acompanyament de 5è i 4t a 1r i P-5 respectivament. 
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6.3 Els ambients d’aprenentatge. 

Tal i com succeeix a la comunitat de petits els ambients d’aprenentatge estan estructuralment 

organitzats per afavorir l’ús del llenguatge oral com a font de comunicació i interacció entre els 

iguals i amb els adults però s’incideix de manera molt més directe en el llenguatge escrit 

principalment a la comunitat de grans. Tots els infants tenen la seva llibreta que utilitzen a 

mode de registre i suport a l’hora de fer les propostes en determinats ambients, principalment 

a la comunitat de grans, ja que aquesta és indispensable a l’ambient de som científics, som 

arquitectes i som emprenedors. Els mestres es dirigeixen en llengua catalana excepte a 

l’ambient de músics que es realitza en llengua castellana. 

L’estructura de l’ambient és la següent: 

Rotllana inicial: presentació de les propostes per part del mestre i resolució de dubtes. 

Part Principal: Elaboració de les propostes i acompanyament del mestre. Producció de textos 

escrits, si s’escau. 

Rotllana final o feed back: El mestre ha de tenir una actitud favorable per escoltar i deixar temps 
perquè els infants puguin fer manifestacions espontànies sobre el que han estat observant, 
investigant, fent…. 

 

6.3.1 Comunitat de mitjans: 

- Músicos (castellà). 

- Som arquitectes. 

- Som artistes. 

- Som olímpics. 

- Ciutat Millet (interacció i expressió oral lliure entre els infants). 

- Som científics. 

 
6.3.2 Comunitat de grans: 

- Músicos (castellà). 

- Som arquitectes. 

- Som artistes. 

- Som olímpics. 

- Som emprenedors. 

- Som científics. 
 

6.4 Hora sistemàtica. 

Es destina una hora setmanal per fer un treball més sistemàtic de la llengua en gran grup. 

Aquesta pot ser en català o castellà en funció de les necessitats del grup. Es treballen 

estructures gramaticals, lèxic, ortografia i comprensions lectores i expressions  escrites. També 

es destina aquest moment per explicar les propostes de llengua dels espais comunicatius. 
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6.5 Els tallers. 

 En els tallers es reforça principalment l’expressió i comprensió oral. Es presenten una o 

diverses activitats més tancades que l’infant ha de realitzar. Es reforça principalment la 

conversa i interacció entre infants: 

6.5.1 Comunitat de mitjans. 

- Cantem i toquem (lectura i representació de cançons). 

- Robòtica (comprensió d’instruccions concretes). 

- Dansa. 

- Hort (comprensió de textos científics). 

- Let’s Talk (veure punt 7.2). 

6.5.2 Comunitat de grans. 

- Cuinem (comprensió de text instructiu, receptes). 

- Dansa. 

- Teatre (Preparar petits jocs dramatitzats on sigui important modelar l’entonació, el 

gest, la mirada). 

- Dibuix artístic. 

- Hort (comprensió de textos científics). 

- Let’s talk. (veure punt 7.2). 
 

6.6 Els centres d’interès i les preguntes d’investigació. 

 6.6.1 Comunitat de mitjans. 

Es realitzen els centres d’interès. Les mestres han escollit 9 títols relacionats amb temes 

de medi que els alumnes hauran de realitzar i investigar al llarg de la comunitat. La 

investigació es realitza en català en el 3r curs de primària i en castellà a 1r. Es treballa 

principalment l’expressió oral i la comprensió tant oral com escrita en la llengua 

corresponent. 

6.5.2 Comunitat de grans. 

Es realitzen preguntes d’investigació. Els infants s’agrupen en grups de 3 i escullen una 

pregunta a investigar. També pot ser escollida per ells sempre i quan la pregunta tingui 

bon contingut per investigar. Aquesta activitat es pot realitzar en català o castellà, es  

dona llibertat. Tot i això el recull final i autoavaluació és en llengua catalana. 

 De la mateixa manera que a mitjans es treballen les dimensions de comunicació oral, de 

comprensió lectora, expressió escrita i plurilingüe i multicultural. 
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6. 7  El Projecte Santa Coloma. 

Tots els grups de l’escola realitzen aquest projecte. Cada aula de referència té el nom d’un 

lloc emblemàtic de la ciutat. L’objectiu és realitzar un centre d’interès globalitzat del nom de 

la classe corresponent per acabar a 6è tenint un bon coneixement de la ciutat en la que 

viuen. 

    Aquest projecte es realitza en català i es treballen totes les dimensions de llengua. 
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7 . ÀMBIT LINGÜÍSTIC: LA LLENGUA ANGLESA 
 

7.1 Capacitats de llengua anglesa a la Comunitat de petits. 

A la comunitat de petits es fa una primera aproximació a l’ús oral d’una llengua estrangera, 

l’anglès. 

Amb aquesta primera pinzellada de la llengua oral es potencien actituds positives vers la pròpia 

llengua i la dels altres, despertant sensibilitat i curiositat per conèixer-ne d’altres. 

La mestra intervé en la rotllana matinal un dia a cada classe diferent i en dos dels espais de 

lliure circulació és també la mestra qui s’adreça als infants en aquesta llengua. 

El espais on s’utilitza el referent de la segona llengua són: 

- Espai sensorial (on s’introdueixen de manera espontània elements bàsics com salutacions, 

colors, formes i sentits). 

- Espai de psicomotricitat (on es donen consignes molt bàsiques relacionades amb el cos i 

el moviment). 

7.2  Competències bàsiques de llengua anglesa a la Comunitat de mitjans 
 

L’aprenentatge de la llengua anglesa a la comunitat de mitjans està organitzat en quatre 

aspectes de la llengua. Aquests estan centrats bàsicament en la comunicació oral, tant 

d’expressió com de comprensió, ja que seran la finalitat de l’aprenentatge de la llengua 

 

A partir d’aquesta base s’anirà introduint els aspectes d’escriptura i la comprensió, tant lectora 

com escrita. Aquest procés que tindrà lloc al llarg dels tres cursos de la comunitat, es farà 

sempre respectant les necessitats evolutives i d’aprenentatge dels infants, tenint en compte la 

diversitat de l’alumnat. 

En ser la comunicació oral l’objectiu a aconseguir, a mitjans es considera rellevant la utilització i 

la comprensió de la llengua oral. Es valora la utilització de la nova llengua només com a 

referent i com a forma espontània de l’infant per expressar-se lliurement i on es respecta 

l’ortografia natural característica d’aquesta etapa en el cas de l’escriptura inicial. La 

metodologia emprada és introduir paraules o frases a partir d’un model escrit que hauran de 

copiar. 

En aquestes edats resulta particularment important reconèixer i reproduir adequadament els 

sons, així com els diferents models d’entonació, sempre en un context d’activitats lúdiques i 

comunicatives. 

S’utilitzen expressions senzilles de comunicació i quotidianes que esdevindran representacions 

de les possibles situacions que els infants poden viure en el seu dia a dia. Es treballen frases 

senzilles i freqüents en situacions comunicatives properes, amb un registre estàndard, dels 

àmbits personal i escolar, sempre fent servir. Per simular aquestes situacions quotidianes i de 

proximitat, s’utilitzen elements visuals de suport que es complementaran amb elements 

d’expressió gestual com ara gesticulacions o expressions facials que ajudin l’infant a entendre o 

expressar la situació representada. 
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Les explicacions de les activitats proposades es fan principalment en anglès, tot i això, es 

respecten les necessitats comunicatives de l’alumnat, de manera que si cal reforçar les 

consignes perquè algun infant no les entén, es cerca la manera de fer-li-ho entendre mitjançant 

altres recursos, per tal que no es visqui la situació com a un moment estressant i 

d’incomprensió. 

Pel que fa a la lectura: Els llegim contes senzills, s’introdueixen petites narracions orals amb 

temàtica propera al coneixement d l’infant i fins i tot, relacionats amb la literatura fantàstica 

utilitzant diferents formats, tant materials com tecnològics. Cal remarcar que l’aspecte lector 

s’introdueix a partir de segon com a hàbit i a tercer queda inclòs en les Rounds que més avall 

s’expliquen. 

Provoquem situacions comunicatives a partir de models on l’infant es veu capaç de reproduir la 

situació de manera lúdica i on el paper engrescador de l’adult és molt important per tal que 

aquesta esdevingui un aprenentatge divertit i vivencial. 

Aquestes situacions comunicatives es donen, tant al taller de llengua oral Le’ts talk! que forma 

part del Taller Millet, com en les propostes dels espais comunicatius. En les sessions amb tot el 

grup-classe de l’àrea també es potencia aquests aspectes posant especial èmfasi en la 

comunicació oral a l’aula. Els ajudem a planificar i produir textos orals breus i senzills adequats  

a la situació comunicativa, tant fent exemples pràctics que serveixen de guia, com donant-ne 

estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa. 

 

L’estructura seqüencial de les sessions d’anglès seria la següent : 

- Una sessió a la setmana d’espais comunicatius on es potencia la lectura, la gramàtica 

i ocasionalment l’expressió oral i les normes de joc. 

- Dues o tres sessions trimestrals de taller oral. 

- Dues hores de sessió en gran grup. 

A partir de tercer i com a introducció a la comunitat de grans s’inicien les rondes 

d’autoaprenentatge (Rounds) on es divideixen els alumnes en diferents tasques dins l’aula i els 

seus espais exteriors. En les diferents tasques proposades es treballen totes les habilitats de la 

llengua: Comprensió oral, expressió oral, lectura i escriptura. Treballar d’aquesta manera 

ofereix a l’infant l’oportunitat d’organitzar la seva feina i fomentar la seva autonomia. A partir 

de l’error assaig l’infant va construint el seu propi aprenentatge.  

Així s’introdueix la gramàtica de manera progressiva que seria el darrer dels aspectes de la 

llengua. Aquesta introducció pautada es fa sempre tenint en compte els seus coneixements 

orals. Així l’adult va acompanyant en el procés d’aprenentatge de l’infant i ells mateixos 

aprenen a cercar la informació necessària per completar les seves feines tot aprenent de 

manera espontània i intuïtiva. Aquesta metodologia ens permet atendre la diversitat dins del 

grup. 
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7.3 Competències bàsiques de llengua anglesa a la Comunitat de grans. 

L’aprenentatge de la llengua anglesa a la comunitat de grans, igual que a mitjans, està 

organitzat amb quatre aspectes de la llengua. Aquests segueixen estan centrats en la 

comunicació oral, tant d’expressió com de comprensió, ja que seran la finalitat de 

l’aprenentatge de la llengua en finalitzar l’etapa de primària. A partir d’aquesta base s’anirà 

introduint els aspectes més formals d’escriptura i la comprensió, tant lectora com escrita. 

Aquest procés que tindrà lloc al llarg dels tres cursos de la comunitat, es farà sempre  

respectant les necessitats evolutives i d’aprenentatge dels infants, tenint en compte la 

diversitat de l’alumnat. 

En ser la comunicació oral l’objectiu a aconseguir, es considera rellevant la utilització i la 

comprensió de la llengua oral i per tant, es valora la utilització de la llengua com a eina de 

comunicació en totes les sessions d’anglès. 

Després de la introducció de les sessions de Rounds a 3er, a partir de 4t, aquestes rondes 

s’estructuren de manera fixa en una de les dues sessions d’anglès en gran grup. 

Les sessions tenen una durada de 50 minuts on la primera part es dedica a organitzar-se i saber 

què han de fer. Depenent de l’activitat es reparteixen els alumnes entre 3-5 alumnes per zona. 

Cada round té una temàtica diferent i alguns són canviants d’una setmana a un altre, per poder 

incloure els continguts des de diferents vessants. Els infants fan la tria tenint en compte el seu 

horari i interessos. Els infants duen a terme una avaluació diària, conjuntament amb la mestra, 

en base als objectius que s’han marcat com a grup per assolir al llarg de les sessions. 

 

El segon bloc fa referència a l’expressió oral com a comunicació entre els infants. Aquestes 

situacions comunicatives es donen en el taller de llengua oral Le’ts talk! que forma part del 

Taller Millet. Al taller es dóna llibertat als alumnes per triar una activitat oral d’entre les 

proposades. Exemples d’aquestes serien representació d’ escenes teatrals senzills (ja sigui amb 

materials o sense) o jocs de taula variats. La consigna és parlar anglès i assolir expressions 

treballades a nivell escrit com en les propostes presentades als espais comunicatius. En les 

sessions amb tot el grup-classe de l’àrea també es potencia aquests aspectes posant especial 

èmfasi en la comunicació oral a l’aula. 

El tercer bloc consisteix en potenciar l’habilitat lectora, l’hàbit de lectura silenciosa i 

comprensió de textos, novament cercant la manera de resoldre els seus dubtes, ja sigui 

preguntant  utilitzant la llengua o buscant informació per l’aula. Com hem comentat, a les 

Rounds hi ha la zona destinada a aquesta finalitat. 

Finalment, el quart bloc fa referència a propostes escrites atractives que duen a terme de 

manera autònoma en els espais comunicatius de primària. Provoquem situacions comunicatives 

utilitzant estructures gramaticals ja treballades a l’aula per tal que aquesta esdevingui un 

aprenentatge divertit i vivencial. 
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Es treballen continguts propis del cicle mitjà i superior, on se’ls demana que realitzin tasques 

diferents que inclouen treballs de comprensió lectora i expressió escrita. 

L’estructura seqüencial de les sessions d’anglès seria la següent: 

- Una sessió a la setmana d’espais comunicatius on es potencia la lectura, la gramàtica i ocasio- 

nalment l’expressió oral i les normes de joc. 

- Dues o tres sessions trimestrals de taller oral. 

- Una hora de sistemàtica on s’introdueix la gramàtica i altres aspectes en gran grup. 

- Una hora de Rounds amb tot el grup treballant autònomament. 
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8. BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

En el moment de la transformació pedagogia i metodològica en el centre el claustre de mestres va 

decidir transformar la biblioteca antiga de l’escola en la sala de mestres que es troba a la planta 

baixa i apropar els llibres als infants. Cada comunitat té els seus corresponents punts de lectura i 

cada ambient d’aprenentatge disposa de bibliografia pròpia i específica on podem trobar tota la 

documentació i informació necessària a l’aula per poder ajudar a construir l’ambient (científic, 

artístic, musical, ...). 

D’aquesta manera els llibres estan distribuïts per tota l’escola a l’abast de qualsevol infant que els 

necessiti. 

De manera paral·lela hi haurà un servei de préstec de la biblioteca a partir de la comunitat de 

mitjans on els alumnes es podran endur llibres a casa. A P-5 aquest s’ofereix de manera voluntària. 

El registre es farà l’aula corresponent. Progressivament incorporarem mitjans tecnològics i 

audiovisuals. 

 

També hi ha una biblioteca per a adults (treballadors de l’escola i famílies) sobre temes pedagògics, 

de criança, d’oci i de cultura general que està situada a la sala de mestres. 

8.1 Funcions de cada punt de lectura i bibliografia de l’ambient. 

D’una banda és l’espai que afavoreix la comprensió i la interpretació del llenguatge escrit i el 

descobriment dels diferents tipus de text. Permet la descàrrega emocional i la presa de 

consciència de les pròpies emocions. Però alhora també és un espai ric en coneixements 

(descoberta de l’entorn), ric en lingüística, en tipologies textuals, en creació, en imaginació. 

Aquests espais de lectura també representen aquell indret on hi ha una part de la vida de cada 

nen (àlbums de classe confegits amb el seu dia a dia, recull de recursos de l’aula, àlbums 

personals, ...). 

Han de ser espais vius que recullin allò que passa a les aules (teatre, festes), els interessos dels 

infants (llibres de descoberta i científics pels projectes), el món de la cultura (inclòs en els tres 

projectes culturals de l'escola arts plàstiques, escèniques i literàries), el gaudi (llibres de 

poemes, endevinalles), la cultura popular (contes clàssics). 

 
8.2 Els objectius generals entorn dels nostres punts de lectura són. 

- Fer del moment de lectura un ambient d’aprenentatge relaxat que permeti als infants 

conèixer, aprendre i gaudir del món lletrat. 

-  Crear i fomentar en els infants el gust i el plaer de llegir i d’aprendre, tot creant l’hàbit 

d’utilitzar les biblioteques al llarg de la vida. 

- Compartir i optimitzar recursos. 

- Ampliar i dotar dels fons documentals (escrites o visuals), de consulta i lectura en català tot 

incorporant d’altres idiomes com el castellà, l’anglès, així com de temàtica transversal del 

currículum i de multi culturalisme. 
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- Afavorir el treball cooperatiu entre els docents. 

- Donar a l’ambient de la biblioteca la vida que li cal al centre, com espai cultural lligat als 

projectes del centre, als projectes d’aula, al teatre i a la vida dels infants. 

- Crear lectors i lectores competents i implicats en el seu procés. 

- Afavorir l’actitud positiva vers els idiomes estrangers des de l’inici de l’escola oferint a cada 

edat lectures adequades, i així afavorir a través de les lectures el coneixement i respecte vers 

d’altres cultures. 

- Fomentar l’interès i el gust per la lectura, així com el desenvolupament de criteris i gustos 

personals en la selecció de llibres. 
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9. CRITERIS GENERALS PER A  LES ADEQUACIONS  DEL PROCÉSD’ENSENYAMENT/ 

APRENENTATGE DE LES LLENGÜES A LA REALITAT SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE. 
 

D’acord amb el nostre Pla d’Acollida, el centre vetllarà perquè en el moment d’ingrés d’alumnat 

amb llengua familiar diferent de la catalana i castellana, aquest se senti acollit, establint estratègies 

que li facilitin una ràpida comunicació en aquestes dues llengües per tal d’afavorir la seva 

participació activa en la dinàmica de l’escola.  

Aquestes estratègies queden contemplades en el Pla d’Acollida del Centre i en el PI ( en relació a 

l’Equip Directiu; contacte inicial amb la família: matriculació, recollida d’informació, donar 

informació a la família i mostrar el centre). En relació a l’actuació del professorat; acollida inicial, 

avaluació inicial, planificar el currículum de l’alumnat). Es tindrà una cura especial en establir una 

relació afectiva. Cal deixar palès que el centre no disposa d’aula d’acollida. 

El centre vetllarà perquè tot l’alumnat (d’incorporació tardana, amb NEE i d’altres) rebi el suport 

necessari per adquirir unes bones competències en  llengua  catalana, castellana  i  a n g l e s a ,  i 

per tot això, es disposaran de tots els recursos i metodologies que afavoreixin l’aprenentatge en un 

entorn divers. Aquests recursos queden contemplats en el PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat). Cal 

que les metodologies siguin coherents per facilitar l’ús d’aquests recursos. 

La direcció del centre vetllarà perquè el claustre de mestres exerceixi la seva tasca docent en la 

llengua que correspongui segons el projecte lingüístic del centre, sempre tenint en compte 

l’esmentat al principi del document, ser bons models lingüístics. 

La respectiva avaluació de les competències lingüístiques de l’alumnat es farà de manera 

progressiva i formativa, sempre acompanyant a l’alumnat en la gestió dels possibles errors que 

sorgeixin en el procés d’aprenentatge. 
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10. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ. 

10.1 Organització dels usos lingüístics. 

Tal i com recull la normativa vigent i com ha quedat recollit abans, el català serà el vehicle 

d’expressió normal en totes les activitats docents i administratives, tant les internes com 

les de projecció externes del centre. Serà la llengua de comunicació habitual amb 

l’alumnat i amb les famílies, la llengua en què es redactaran el documents del centre, i la 

llengua de relació habitual amb tota la comunitat educativa i els serveis de suport del 

centre.  

Tot i això el nostre principal interès es poder arribar a acords amb les famílies i que 

entenguin i comprenguin el funcionament del centre, per tant serem flexibles, dins la 

normativa general, en aquest aspecte i, si cal, s’emprarà la llengua que més convingui a 

cada situació. Tenint en compte aquesta premissa l’organització general i prioritària serà la 

següent: 

 
10.1.1  Àmbit d’organització. 

El català, com a  llengua  pròpia  de  Catalunya,  serà  el  vehicle  d’expressió  

quotidià  en totes les activitats docents i administratives, tant les  internes  com  les  

de  projecció externes. 

La direcció del centre vetllarà  perquè  la  llengua  catalana  sigui  el  vehicle  

d’expressió habitual en les reunions del claustre i del consell escolar. 

La llengua catalana serà la llengua vehicular en totes les reunions i actes de la 

comunitat educativa (reunions de pares, entrevistes, etc) 

 

La llengua catalana, com a llengua d’aprenentatge serà el vehicle d’expressió en 

qualsevol de les activitats internes i externes del centre, especialment d’aquelles on  

els alumnes estan presents. 

Igualment, el centre tindrà una participació activa en les activitats culturals que 

organitzen les diferents entitats culturals de la ciutat per tal d’incentivar l’ús de la 

llengua (cant coral, teatre, etc.) 

Es  tindrà  una  cura  especial  en  què  les  relacions  entre  el  professorat  i  la  resta   

de personal del centre siguin en català. 

Com a centre depenent de l'Administració educativa de Catalunya, el  professorat  

tindrà especial cura en la utilització de la llengua catalana en les seves relacions 

externes amb la resta de membres de les altres entitats públiques, tant del 

Departament d’Educació com de l’Administració municipal. 
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10.1.2 Àmbit humà i de serveis. 

El català serà la llengua de relació en qualsevol de les activitats docents i 

administratives, tant les internes com les externes. 

El centre: 

- vetllarà perquè tot el  professorat  del  centre  conegui  i  utilitzi  la  llengua  

catalana. 

- vetllarà perquè el professorat utilitzi la llengua catalana en qualsevol de les  

activitats no docents del centre, tant internes (esbarjo, menjador, etc...), com 

externes (reunions amb altres escoles, relacions amb els serveis educatius, etc). 

- utilitzarà la llengua catalana com  a  llengua  de  comunicació  oral  i  escrita entre 

tot el professorat, el personal no docent i l’alumnat dins i fora de l’àmbit 

curricular. 

 
- vetllarà perquè tot  el  personal  del  centre  (professorat,  PAS  i  personal 

contractat, etc...) tingui competència lingüística en català, segons la tasca que 

desenvolupa. 

El professorat tindrà cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins com fora 

d’espais curriculars) per tal de ser-ne model d’ús per a la resta de la comunitat 

educativa i especialment de l’alumnat. 

Es   demanarà   a   l’AMPA  que  tingui  en   compte   el  criteri anterior  en contractar 

personal. 

 

10.1.3 Àmbit administratiu. 

El centre utilitzarà la llengua catalana en  totes  les  comunicacions  i  en  les 

notificacions tant internes com externes. 

Es redactaran en llengua catalana tots els documents derivats de les actuacions 

administratives del règim interior del centre com són actes, comunicats diversos, 

horaris, rètols indicatius de dependències, etc. 

El català serà emprat en totes les actuacions administratives del centre: arxius, 

qualificacions, informes internes, comunicacions, etc 

Les actuacions administratives sol·licitades per les famílies es faran  en  català.  El  

centre preveu estratègies de traducció en el cas que sigui necessari. 

Els avisos a  les  famílies que  s’hagin  d’inserir al tauler  d’anuncis del centre  es 

faran  en llengua catalana. 

Es vetllarà per la utilització habitual d’un llenguatge no sexista en les comunicacions 

internes i externes del centre. 
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Es demanarà a l’AMPA què els comunicats amb la resta de  famílies  es  facin  en  

llengua catalana. 

S’oferiran els recursos a l’abast del centre per tal de possibilitar que l’AMPA faci els 

comunicats en llengua catalana. 

10.1.4 Àmbit de projecció del centre. 

Les activitats i els materials de projecció externa del centre es faran de manera 

regular en llengua catalana (Tokapp, xarxes socials i pàgina web). 

Per tal que les activitats d’aprenentatge de les llengües parteixin de contextos 

significatius i funcionals, el centre vetllarà perquè els projectes de treball  i  les 

tasques d’aprenentatge tinguin un lligam amb la realitat exterior. 

Com a part d’una comunitat social, el centre realitzarà activitats de projecció 

externa que permetin conèixer amb major detall el nostre projecte educatiu 

(portes obertes, trobades pedagògiques, ponències sobre el projecte...
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